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I. Wprowadzenie 
 
 
 Firmowy Serwis Internetowy (zwany dalej FSI) to nowoczesna, 
interaktywna aplikacja umożliwiająca umieszczenie w sieci Internet 
dynamicznego serwisu. Firmowy Serwis Internetowy stworzony został w oparciu 
o system CMS – Content Management System, który pozwala na samodzielne 
tworzenie, organizację i zarządzanie zawartością strony internetowej (np. 
tekstem, zdjęciami, plikami przeznaczonymi do pobrania itp.). Praca w systemie 
nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej – aktualizować i 
wprowadzać treści do witryny można z poziomu edytora tekstu 
wykorzystującego standardowe funkcje edycyjne takich programów jak MS Word 
czy OpenOffice. Zawartość serwisu może być uaktualniana lub modyfikowana 
zarówno przez dostawcę usług internetowych, jak i przez wyznaczoną do tego 
celu osobę w Firmie. 
 Firmowy Serwis Internetowy (FSI) to profesjonalny, w pełni 
kompleksowy produkt internetowy opracowany specjalnie dla firm. Elastyczna 
struktura serwisu umożliwia jego rozbudowę o kolejne moduły w zależności od 
wybranych opcji i potrzeb danej Firmy. Unikatowy projekt graficzny 
przygotowywany jest przez firmę INTERmedi@ każdorazowo na podstawie 
indywidualnych uzgodnień. 
  
Niniejsza instrukcja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie         
i aktualizowanie w Firmowym Serwisie Internetowym treści, takich jak: 
informacje, aktualności, banery, zdjęcia, pliki do pobrania i wiele innych. 
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II. Opis panelu administracyjnego 
 
 
Panel administracyjny umożliwia szeroko rozumiane zarządzanie systemem CMS 
i kontrolowanie treści serwisu WWW. Daje możliwość zdefiniowania od podstaw 
struktury portalu.  
Udostępnia również zaawansowane, wielopoziomowe mechanizmy nadawania 
praw do zarządzania panelem administracyjnym, daje możliwość definiowania 
uprawnień do przeglądania i modyfikowania treści dla zarejestrowanych 
(w module „goście”) użytkowników portalu. 
Do obsługi panelu administracyjnego Firmowego Serwisu Internetowego potrzeba 
tylko połączenia z Internetem i przeglądarki internetowej (minimum MS Internet 
Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0). Do właściwego wykorzystania 
wszystkich funkcji aplikacji, niezbędne jest zainstalowanie wtyczki Adobe Flash 
Player 10.  
 
 

 
Rysunek 1 - Widok panelu administracyjnego 
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1. Główne moduły 
 
Struktura menu w panelu administracyjnym jest przedstawiona za pomocą 
rozwijanego drzewa. Po zalogowaniu do panelu CMS Firmowego Serwisu 
Internetowego z lewej strony widoczne jest menu, które składa się z trzech 
sekcji: „główne”, „moduły” i „dodatki”. 
 
 
1.1. Logowanie 
zakładka: główne -> logowanie 
 
Zakładka „logowanie” służy do zalogowania się do systemu. Proces 
uwierzytelnienia użytkownika jest niezbędny do edycji treści i ustawień 
Firmowego Serwisu Internetowego (FSI).  
Proces autoryzacji użytkownika polega na wpisaniu loginu i hasła w oknie 
logowania. Po poprawnym zalogowaniu do systemu pod oknem logowania 
pojawia się komunikat „Logowanie zakończone sukcesem”. 
W przypadku braku możliwości prawidłowego zalogowania należy skontaktować 
się z firmą INTERmedi@ w celu uzyskania odpowiednich uprawnień. Dane 
dostępu do aplikacji przekazywane są Klientom zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa firmy INTERmedi@.   
Wszystkie niezbędne dane (adres panelu CMS, loginy i hasła, ustawienia kont 
pocztowych, etc.) znajdują się w dokumencie „Konfiguracja dostępnych usług”, 
standardowo dostarczanym po uruchomieniu aplikacji. Odnośnik do panelu CMS 
znajduje się również w stopce serwisu internetowego Klienta: „zarządzane 
przez: CMS - FSI”. 
 
 
1.2. Wylogowanie 
zakładka: główne -> wylogowanie 
 
Zakładka „wylogowanie” służy do zakończenia pracy z programem. Wskazane 
jest, aby za każdym razem, po zakończeniu pracy w panelu administracyjnym 
CMS FSI wylogować się. Uniemożliwi to niepowołanym osobom edycję stron FSI. 
Standardowo, ze względów bezpieczeństwa, wylogowanie z systemu następuje 
automatycznie po 15 minutach od czasu ostatniego przeładowania strony.  
 
 
1.3. Ustawienia 
zakładka: główne -> ustawienia 
 
W zakładce tej strona podzielona jest na dwie części: „ustawienia ogólne” 
i „dane podmiotu”. W pierwszej części użytkownik panelu administracyjnego ma 
możliwość wpisania podstawowych danych niezbędnych w pozycjonowaniu 
strony w wyszukiwarkach tj. tytuł i opis strony, słowa kluczowe, adres strony. 
Dodatkowo w tej części znajdują się nieedytowalne dane „moduł ASP” i „Ilość  
e-kartek”, definiowane przez dostawcę usługi. 
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Druga część to „dane podmiotu”. Część ta zawiera podstawowe informacje 
dotyczące właściciela portalu (nazwa, adres, telefon, email, strona WWW, NIP, 
regon, itp.). Dane te są wyświetlane w stopce strony internetowej Klienta. Zapis 
wprowadzonych zmian następuje po zatwierdzeniu przyciskiem „modyfikuj”, 
znajdującym się nad wybraną sekcją. 
 

 
Rysunek 2 - Widok zakładki „ustawienia” 

 
 
 

1.4. Użytkownicy 
zakładka: główne -> użytkownicy 
 
Zakładka „użytkownicy” umożliwia dodawanie, edycję i przeglądanie danych 
użytkowników administrujących panelem Firmowego Serwisu Internetowego. W 
zakładce tej można: 
- dodać nowego użytkownika - ikona , 
- zmodyfikować dane użytkownika – ikona , 
- zablokować użytkownika - ikona , 

- usunąć użytkownika – ikona .  
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Zablokowanie powoduje tymczasowe wyłączenie dostępu do administrowania 
FSI. Odwrotnym procesem jest jego odblokowanie – w tym celu należy wybrać 

ikonę „odblokuj” - . Opcje blokuj/odblokuj są równoznaczne ze statusem 
aktywny/nieaktywny dostępnym w oknie edycji użytkownika. Osoba 
administrująca może również określić typ użytkownika: „Administrator” lub 
„Użytkownik zwykły”. 
 

 

 
Rysunek 3 - Widok pól edycji w zakładce „użytkownicy” 

 
Administrator – konto z prawami administratora pozwala na edycję wszystkich 
opcji konfiguracyjnych panelu FSI. Administrator ma możliwość dodawania 
nowych użytkowników i nadawania im uprawnień do poszczególnych modułów 
panelu administracyjnego. 
 
Użytkownik zwykły - konto użytkownika zwykłego z prawem dostępu do edycji 
wydzielonych (wskazanych przez administratora) stron Firmowego Serwisu 
Internetowego. Standardowo po założeniu konta  ze statusem „użytkownik 
zwykły”, użytkownik może administrować zakładkami: „logowanie”, 
„wylogowanie”, „użytkownicy” i „struktura”. Kolejne prawa może nadawać 
wyłącznie użytkownik typu „administrator” w zakładce „prawa dostępu”.  
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1.5. Prawa dostępu 
zakładka: główne -> prawa dostępu 
 
W zakładce tej użytkownicy z prawami administratora mogą definiować funkcje 
systemu, które będą dostępne dla użytkowników typu „zwykły”. Edycja praw 
dostępu jest możliwa po wybraniu ikony „edytuj”  znajdującej się przy danym 
użytkowniku. 

Zaznaczenie pola „checkbox”  oznacza udostępnienie praw do danej opcji dla 
edytowanego użytkownika. Zaznaczone powinny być wszystkie zakładki, do 
których prawa edycyjne ma mieć dany użytkownik. 
 
1.6. Struktura menu 
zakładka: główne -> struktura 
 

 
Rysunek 4 - Widok zakładki „struktura” 

 
Strukturę menu można dowolnie konstruować i modyfikować w zakładce 
„struktura”. Użytkownik ma możliwość dodania, edytowania i usuwania 
elementów menu. Wyjątek stanowi  dodanie kolejnej wersji językowej menu, 
którą aktywuje firma INTERmedi@. Po zakończonym procesie aktywacji w panelu 
administracyjnym użytkownika pojawią się dodatkowe zakładki główne (np. 
Menu angielskie – góra, Menu angielskie – lewa strona, Menu angielskie – prawa 
strona). Z poziomu menu „struktura” można uruchomić edycję treści zawartych 
na stronie internetowej Firmowego Serwisu Internetowego. 
Poniżej opisano znaczenie ikon widocznych w zakładce  „struktura” (rysunek 4): 
 

1.6.1 Dodaj - (znajduje się w dolnej części zakładki „struktura”) - umożliwia 
dodanie nowej zakładki do struktury menu (rysunek 5). 
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Rysunek 5 - Dodanie zakładki do struktury menu 

 
Opis opcji dostępnych w oknie „nowe menu” (rysunek 5): 

a) „typ menu” – w tym polu należy wybrać jakiego typu treści będą 
prezentowane na danej stronie. Użytkownik ma m.in. do wyboru: 
aktualności, informacje, odnośnik, galerie, baza firm, CV, e-kartki, 
formularze i wiele innych (zależy od wykupionych modułów) 

b) „nazwa menu” – nazwa zakładki, która będzie prezentowana na stronie 
internetowej 

c) „logo” – w tym polu można wybrać plik graficzny (JPG, PNG, GIF), który 
zostanie wyświetlony na stronie internetowej zamiast nazwy menu 

d) „katalog galerii” – w przypadku wyboru menu typu „galerie” w tym 
polu należy wybrać katalog, z którego będą odczytywane fotografie 

e) „odnośnik” – umożliwia stworzenie odnośnika do innej strony. 
W przypadku wyboru menu typu „odnośnik” należy wpisać adres do 
zewnętrznej lub wewnętrznej strony internetowej (aby strona 
otworzyła się w nowym oknie przeglądarki, adres winien się 
rozpoczynać od http://) 

f) „menu nadrzędne” – w tym polu należy wybrać zakładkę menu, która 
będzie nadrzędna dla edytowanej zakładki 

g) „pozycja” – pozycja, na której ma się znaleźć edytowana zakładka 
w strukturze menu 

h) „wymaga zalogowania” – określa, czy treść zakładki na stronie 
internetowej ma być dostępna po zalogowaniu 

i) „komentarze do aktualności” – określa, czy użytkownicy strony 
internetowej mają dostęp do dodawania komentarzy pod treścią 
aktualności (współpracuje wyłącznie z menu typu „aktualności”) 

j) „publikuj na stronie WAP” – określa, czy strona internetowa ma być 
prezentowana również na stronie WAP, za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych 
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k) „status” – włącza lub wyłącza element menu na stronie internetowej.  
 

1.6.2 Treść  
Opcja ta jest dostępna, jeżeli menu jest typu „informacje”. 
W przeglądarce uruchamiany jest edytor tekstu, dzięki któremu w prosty sposób 
osoba administrująca stroną może wykonać szereg czynności edycyjnych, takich 
jak: edycja tekstu, wycinanie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie oraz edycja 
zdjęć. 
 
 

 
Rysunek 6 - Widok edytora treści „Informacji” 

 
Edycja treści jest intuicyjna i bardzo podobna do popularnych edytorów tekstu 
Word, Writer (edytor oznaczono nr 1 na rysunku 6 i opisano szczegółowo w 
rozdziale III). Oprócz funkcji znajdujących się w górnym pasku narzędzi, 
zaznaczonym nr 1 na powyższym rysunku, dostępne są również opcje znajdujące 
się w dolnym pasku narzędzi (rysunek 6):  

[2] „zapisz” – zapisuje bieżący dokument 
[3] „filtruj” – filtruje bieżący dokument, usuwając znaczniki HTML 

nieobsługiwane przez przeglądarki oraz usuwa część formatowania 
treści (opcja szczególnie przydatna po wklejeniu treści bezpośrednio 
z MS Word, OpenOffice) 

[4] „galeria” – dołącza do bieżącej strony wybraną galerię, która jest 
wyświetlana pod treścią (proces tworzenia galerii opisany jest 
w rozdziale 2.8. „Galerie”)  

[5] „odśwież listę plików” – odświeża listę plików, które zostały wysłane na 
serwer w ciągu ostatniego dnia 
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[6] „struktura menu” – powrót do struktury menu 
[7] „podgląd” – jeżeli zmiany zostały zapisane (ikona [2] na rysunku  

6 - „zapisz” ) wówczas można uruchomić podgląd treści bez 
konieczności uruchamiania strony internetowej. 

 
 

1.6.3 Lista aktualności  
Opcja ta jest dostępna, jeżeli menu jest typu „aktualności”.  
W module wyświetlana jest „lista aktualności” zamieszczonych na stronie 

internetowej oraz możliwe jest dodanie nowej aktualności (przycisk - znajduje 
się w prawym dolnym rogu).  
 
Dodanie nowej aktualności. 
 

 
Rysunek 7 - Dodanie nowej aktualności 

 
Poniżej opisano znaczenie poszczególnych sekcji na rysunku 7: 

1) „publikacja” – w tym polu należy ustalić datę od kiedy aktualność ma 
być wyświetlana na stronie internetowej i data przeniesienia do 
archiwum („do”) 

2) „status” – włącza lub wyłącza aktualność na stronie internetowej 
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3) „kalendarz imprez” – w tym polu należy wprowadzić od jakiej daty 
i przez ile dni ma być aktywny odnośnik do danej aktualności 
w kalendarzu imprez 

4) „roześlij do subskrybentów” – w tym polu należy określić czy aktualność 
ma być rozesłana mailowo do subskrybentów 

5) „ikona” – jeśli na liście aktualności obok ma być wyświetlona grafika 
należy ją wybrać z listy. Podgląd ikon jest obok listy wyboru (na rysunku 
7 - przedstawiono ikonę BIP) 

6) „tytuł” – w polu tym należy wpisać tytuł aktualności 
7) „skrót” – informacja pod tytułem, która określa w skrócie treść 

aktualności 
8) „podpis” – imię i nazwisko autora aktualności. To pole system 

automatycznie uzupełnia danymi zalogowanego użytkownika 
9) „treść” – okno do umieszczania treści aktualności (szczegółowo opisane 

w pkt. III) 
 

 
Rysunek 8 - Edytor aktualności 

 
Podobnie jak w przypadku informacji (pkt. 1.6.2), w aktualnościach wyświetlany 
jest również edytor treści. Różni się on wyłącznie trzema dodatkowymi 
elementami (zaznaczonymi na rysunku 8): 

[1] „lista wiadomości” – powrót do listy wiadomości 
[2] „nowa wiadomość” – tworzy nową wiadomość 
[3] „usuń wiadomość” – usuwa edytowaną wiadomość 
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Każdą aktualność można edytować, zablokować lub usunąć. Opcje te są 
dostępne w widoku listy aktualności (rysunek 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                       

 
Rysunek 9 - Widok listy aktualności 

 

 „edycja”  - zmiana zawartości treści oraz właściwości aktualności, 

 „aktywny”  - włącza lub wyłącza aktualność na stronie internetowej, 

 „usuń”  - usuwa aktualność.  
 
 
1.6.4 Edytuj  
Służy do edycji właściwości wybranej zakładki (rysunek 10) - szczegółowo 
opisane w punkcie 1.6.1 Dodaj. 
[1] ”modyfikuj” – zapis wprowadzonych zmian 
[2] „usuń” – usunięcie zakładki ze struktury menu 
 

 
Rysunek 10 - Edycja zakładek menu 

 
 
1.6.5 Przesuń wyżej 
Przesuwa wybraną zakładkę pozycję wyżej w strukturze menu. 
 
1.6.6 Przesuń niżej 
Przesuwa wybraną zakładkę pozycję niżej w strukturze menu. 
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1.6.7 Zablokuj 
Blokuje wyświetlanie danej zakładki w menu portalu.  
 
1.6.8 Odblokuj  
Odblokowuje wyświetlanie danej zakładki w menu portalu. 
 
1.6.9 Usuń  
Usuwa wybraną przez użytkownika zakładkę menu.  
 
 
1.7. Katalogi 

 
Ścieżka dostępu: główne -> katalogi 
 
1.7.1 Dodanie nowego katalogu 
 

 
Rysunek 11 - Widok zakładki „katalogi” 

 
„Dodaj katalog” (nr 1 na rysunku 11) - w polu tym należy wpisać nazwę nowego 
katalogu, a z listy rozwijanej należy wybrać katalog nadrzędny (nr 2 na rysunku 
11). Domyślnie  stworzone są trzy:  

 ”galeria” – znajdują się tutaj katalogi ze zdjęciami wyświetlanymi jako 
galeria na stronie internetowej (moduł opisany w rozdziale 2.8) 

 „e-kartki” – znajdują się tutaj zdjęcia i grafiki wykorzystywane 
w module „e-kartki” (opisany w rozdziale 2.4) 

 „pliki” – katalogi z pozostałymi plikami wykorzystywanymi na stronie 
internetowej (np. załączniki, zdjęcia, multimedia, itp.) 

Katalog zostaje utworzony po wybraniu przycisku „dodaj”   (nr 3 na rysunku 
11).  
 
Katalogi „galeria” i „e-kartki” zostały wyodrębnione od reszty katalogów, 
ponieważ wykorzystywane są w odrębnych modułach o takich samych nazwach 
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jak ww. katalogi. Dokładny opis modułów „galeria” i „e-kartki” został 
szczegółowo przedstawiony w dalszej części instrukcji. 
 
1.7.2 Dodaj plik 
 
„Dodaj plik” – opcja ta uruchamia formularz wysyłania plików na serwer. 

 
Rysunek 12 - Widok okna dodawania plików 

 
W powyższym formularzu (rysunek 12) zaznaczono: 

1) „wybierz pliki” - po wybraniu tego odnośnika wyświetlane jest okno, 
w którym należy wskazać pliki do wysłania z lokalnego komputera 

2) „do katalogu” – w polu tym z rozwijanej listy należy wskazać katalog, 
do którego pliki zostaną wysłane 

3) „opcje dotyczące zdjęć” - w przypadku plików graficznych należy 
zaznaczyć czy system ma automatycznie pomniejszać oryginalne obrazy 
oraz czy ma tworzyć miniaturki w podkatalogu „mini”  

4) „wyślij” – wysyła pliki na serwer 
5) „pliki do wysłania”  - wskazuje postęp wysyłania plików. Należy czekać 

aż wszystkie paski postępu wysyłania będą zielone 
6) „odświeżyć listę plików” – udostępnia opcje odświeżania listy plików 

(opisano w pkt. 1.7.3) 
7) „wyczyść/przerwij” – przerywa wysyłanie i czyści listę plików do 

wysłania 
 
Uwaga! 
 

 Należy pamiętać o odświeżeniu listy plików, by zamieścić je na stronie 
(czynność opisana w punkcie 1.7.3). 

 Moduł wysyłania plików będzie funkcjonował prawidłowo 
z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player 10. 
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1.7.3 Odśwież listę plików 
 
Opcja ta aktualizuje listę plików, z której wybierane są załączniki, grafiki 
i galerie w różnych częściach serwisu FSI. 
 
Odświeżenie listy plików 

 
Rysunek 13 - Odśwież listę plików 

 
[1] „lista plików” – wyświetlana jest lista katalogów, w których 

znajdują się pliki  
[2] „odśwież listę plików” – odświeża listę plików wysłanych na serwer 

z okresu zdefiniowanego w rozwijanej liście (domyślnie 7 dni) 
[3] z listy rozwijanej można wybrać okres, z którego mają być 

odświeżone pliki; lista plików zostanie odświeżona po kliknięciu 
przycisku „wykonaj” 

[4] „dodaj pliki”- powrót do formularza wysyłania plików (opisano 
w pkt.1.7.2 „Dodaj plik”) 

 
 
1.7.4 Lista katalogów 
 

 
Rysunek 14 - Lista katalogów 

 
[1]  „edytuj” - zmiana nazwy katalogu i położenia w strukturze 

katalogowej 
[2] „usuń” – usunięcie katalogu wraz z plikami z serwera 

 
Uwaga! 
 
Zmiana nazwy istniejącego katalogu, w którym znajdują się podłączone pliki na 
stronie FSI spowoduje brak możliwości ich wyświetlania i pobrania na stronie 
internetowej. 
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1.8 Pliki 
Zakładka: główne -> pliki 
 
W sekcji pliki standardowo dostępne są następujące opcje: 

 „Dodaj plik” – opisane w punkcie 1.7.2 (rysunek 12) 

 „Odśwież listę plików” – opisane w punkcie 1.7.3 (rysunek 13) 

 „Lista plików” – wyświetlana jest struktura katalogów na serwerze 
 

 
Rysunek 15 - Widok zakładki "pliki" 

  
Po rozwinięciu zawartości wybranego katalogu użytkownik ma do dyspozycji 
dodatkowe opcje (rysunek 15): 

[1] „rozwiń” – wyświetlana jest lista plików w katalogu 
[2] „pokaż” – wyświetla podgląd pliku 
[3] „edytuj” – pozwala na zmianę nazwy pliku oraz zmianę lokalizacji pliku 

(katalogu nadrzędnego) 
[4] „usuń” – usuwa plik z serwera 

 
Uwaga! 
 
Zmiana nazwy istniejącego pliku, który został wykorzystany na stronie 
internetowej spowoduje brak możliwości wyświetlania i pobrania. 
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2. Moduły  
 
 
2.1.  Banery 
ścieżka dostępu: moduły  ->  banery 
 
„Baner” to okno przekazujące treści informacyjne lub reklamowe. Zazwyczaj 
jest odnośnikiem do strony aktualności, informacji, produktu lub innej.             
W module tym można edytować/dodawać wiadomości, które będą kolejno 
pojawiać się w banerze  na stronie FSI. 
 

 
Rysunek 16 - Widok edytora banerów 

 
 
2.2.  Baza firm 
ścieżka dostępu: moduły -> baza firm 
 
Moduł służący do edycji, blokowania, dodawania lub usuwania wpisów 
zamieszczanych w „bazie firm”. Edycji podlegają: nazwa podmiotu,  jego 
właściciel, adres, telefon, e-mail, strona internetowa, opis działalności, branża 
(wybór za pomocą menu rozwijanego) oraz status (aktywny lub nieaktywny). 
W module tym dokonywana jest również weryfikacji firm, które zostały dodane 
w formularzu dostępnym na stronie FSI. 
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Rysunek 17 - Formularz dodawania firm 

 
 
 
2.3. CV 
ścieżka dostępu: moduły -> CV 
 
Moduł pozwala podglądać i usuwać CV dodane przez zarejestrowanych 
użytkowników na stronie internetowej.   
Na stronie internetowej dostępny jest formularz, po wypełnieniu którego system 
przygotowuje dokument CV do wydruku. 
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2.4. E-kartki 
ścieżka dostępu: moduły -> e-kartki 
 
Moduł służy do tworzenia elektronicznych widokówek.  
W pierwszej części modułu należy ustawić zdjęcia/grafiki (wcześniej wysłane do 
katalogu e-kartki/fotografie), które będą tworzyły elektroniczne kartki 
(rysunek 18). Liczba dostępnych e-kartek uzależniona jest od wykupionej opcji. 
 

 
Rysunek 18 Widok modułu „e-kartki” 

 
Zmianę kartki dokonuje się poprzez wybranie właściwego zdjęcia z rozwijanej 
listy. 
 
W drugiej części modułu należy ustawić grafiki (wcześniej wysłane do katalogu 
e-kartki/znaczki), które będą tworzyły elektroniczne znaczki (rysunek 18).   
 
 
2.5. Facebook – Lubię to! 
ścieżka dostępu: moduły -> Facebook – Lubię to! 
 
Facebook to serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani 
użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami, zdjęciami 
oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook. Według badań 
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Megapanelu PBI/Gemiusa z lutego 2010 r. portal miał prawie 5 mln 
użytkowników. Dziś liczba ta jest z pewnością większa. 

Portal Facebook umożliwia dodawanie ulubionych stron internetowych do 
polecanych przez użytkownika za pomocą wtyczki „Lubię to”. Wtyczka znajduje 
się na stronie internetowej FSI, która posiada swój profil na Facebooku. 

Moduł „Facebook – Lubię to!” umożliwia powiązanie strony internetowej 
zarządzanej przez CMS FSI z portalem społecznościowym Facebook, za którego 
pomocą można poinformować społeczność o interesujących wydarzeniach.  
W celu założenia konta na portalu Facebook, a następnie powiązania go  
z Firmowym Serwisem Internetowym, należy skontaktować się z firmą 
INTERmedi@, ponieważ proces ten wymaga personalizacji ustawień użytkowania, 
w zależności od indywidualnych preferencji. Można również powiązać istniejące 
już konto na portalu Facebook z FSI. 

Po aktywowaniu modułu „Facebook – Lubię to!”, administrator aplikacji CMS FSI 
ma możliwość włączenia wtyczki „Facebook - Lubię to!” dla dowolnej zakładki w 
strukturze menu. 
 
zakładka: główne -> struktura 

główne --> struktura --> wybrana zakładka --> „Facebook - Lubię to!” tak, nie – 
włącza lub wyłącza element na stronie (rysunek 19) 

 
Rysunek 19 - Aktywacja wtyczki „Facebook - Lubię to!” w strukturze menu 
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Uwaga! 
Ustawienia parametrów modułu „Facebook – Lubię to!” na stronie internetowej 
(rysunek 20), definiowane są według wskazań Klienta w momencie aktywowania 
modułu przez firmę INTERmedi@. Podstawowe parametry modułu, które należy 
zdefiniować: 

a) sposób wyświetlania avatarów osób, które „lubią” daną stronę, wpis, 
wydarzenie 

b) szerokość i wysokość okna „Znajdź nas na Facebooku” (może być 
dowolna) 

c) treść nagłówka „Znajdź nas na Facebooku” (może być dowolna lub 
nieaktywna) 

d) sposób wyświetlania przycisku „Lubię to!” na stronie głównej 
e) sposób wyświetlania przycisku „Lubię to!” na podstronach 
f) kolor tła wtyczki 
g) klasa css 
h) nazwa przycisku „Lubię to!” (może być dowolna) 

 
 

 
 

Rysunek 20 – Widok okna „Znajdź nas na Facebooku” 
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2.6. Formularze 
ścieżka dostępu: moduły -> formularze 
 
Moduł pozwala na stworzenie wszelkiego rodzaju formularzy. 
Proces tworzenia formularza został podzielony na dwa etapy: wypełnienie 
informacji dotyczących formularza oraz zbudowanie struktury formularza. 
 
ETAP I – uzupełnienie informacji dotyczących formularza. 

Rysunek 21 - Edycja formularza 

 
Należy wypełnić podstawowe dane dotyczące formularza (rysunek 21):  

 „tytuł” – tytuł formularza - wyświetlany na stronie internetowej FSI 

 „opis” – opis formularza – wyświetlany na stronie internetowej FSI 

 „adresy e-mail” – adresy, na które będą wysyłane wypełnione 
formularze. Kolejne adresy powinny być rozdzielone przecinkiem lub 
średnikiem 

 „przekierowanie po wypełnieniu w przypadku braku błędu” – adres 
strony, która zostanie uruchomiona po poprawnym wypełnieniu 
i wysłaniu formularza 

 „przekierowanie po wypełnieniu w przypadku błędu” - adres strony, 
która zostanie uruchomiona w przypadku błędu podczas wysyłania 
formularza. 

 
Uwaga! 
Aby zapisać formularz, należy wybrać „dodaj” w lewym górnym rogu.  
Stronami uruchamianymi po wysłaniu formularza mogą być strony w strukturze 
FSI za statusem „nieaktywne”. 
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Etap II Budowa struktury formularza. 
 
Z listy formularzy należy wybrać utworzony wcześniej formularz do edycji. 
 

 
Rysunek 22 – Budowa formularzy 

 
Proces budowania formularza polega na tworzeniu kolejnych jego pól.  
 
Poniżej zostało opisane znaczenie poszczególnych ikon zaznaczonych na 
rysunku 22: 

[1] „do góry” – przesunięcie pola formularza o jedną pozycję do góry 
[2] „w dół” – przesunięcie pola formularza o jedną pozycję w dół  
[3] „edytuj” – edycja pola formularza 
[4] „usuń” – usunięcie pola formularza 
[5] „dodaj” – dodanie nowego pola formularza 

 
Dodanie pola polega na zdefiniowaniu określanych parametrów (nr 5 na 
rysunku 22): 

 etykieta – nazwa wyświetlana obok pola na stronie internetowej FSI 

 typ – typ pola – dostępne typy:  

 text – pole do wprowadzenia tekstu 

 password – pole do wprowadzania hasła – znaki są maskowane 

 textarea – pole do wprowadzania większej ilości tekstu  

 select - rozwijana lista wyboru 

 checkbox – pole do zaznaczenia kilku wariantów 

 radio – pole do wybrania jednej z kilku opcji 

 submit – przycisk do wysłania formularza 

 reset – przycisk do czyszczenia pól formularza 

 button – pole z przyciskiem  

 hidden – pole, które nie jest widoczne dla użytkownika 
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 nazwa – określa nazwę „name” dla pola w kodzie HTML – opcja niewidoczna 
na stronie internetowej FSI. 
UWAGA: w tym polu należy używać tylko znaków alfanumerycznych 
z wyłączaniem znaków polskich, specjalnych, spacji itp. 

 wartość – definiowana jest tu wartość dla pól typu checkbox, select i radio – 
każdą należy rozdzielić znakiem średnika „;”. 

 domyślnie - określenie domyślnej wartości pola 

 długość – określenie długości pola 

 opcje 

 readonly – tylko do odczytu 

 disable – tylko do odczytu, wartość nie jest przesyłana w emailu 

 multiple – możliwość wyboru kilku opcji w polu typu „select” 
 
 
Na rysunku 23 przedstawiono wygląd formularza na stronie internetowej FSI 
stworzonego wcześniej w panelu administracyjnym CMS. 
 

 
Rysunek 23 - Widok formularza 
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2.7.  Forum 
ścieżka dostępu: moduły -> forum 
 
Moduł ten pozwala na edycję treści, zmianę statusu i usuwanie wpisów 
dokonywanych na forum. 
 
 
2.8.  Galerie 
ścieżka dostępu: moduły -> galerie 
 
W module tym można dodać podpisy do zdjęć w galeriach, znajdujących się na 
serwerze. 
 
 
Aby utworzyć nową galerię należy: 

1) Dodać nowy katalog w folderze galeria (zakładka główne/katalogi).  
 

 
Rysunek 24 - Tworzenie katalogu dla galerii 

 
 

2) Wysłać zdjęcia do nowoutworzonego katalogu (zakładka główne->pliki) – 
proces wysyłania został opisany w dziale 1.7.2.  
W celu wyświetlenia zdjęcia, jako miniatury, przed wysłaniem plików 
należy zaznaczyć opcję „automatycznie utwórz miniaturę obrazu 
w podkatalogu mini”. Jeżeli rozmiar dłuższego boku oryginalnego 
zdjęcia jest większy niż 800 pikseli należy również zaznaczyć opcję 
„automatycznie pomniejsz oryginalne obrazy” do rozmiaru, w którym 
będą się pojawiały w galerii.   
 

3) Podpisać zdjęcia utworzonej galerii w zakładce moduły/galerie 
(rysunek 25). 
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Rysunek 25 - Widok modułu „galerie” 

 
Tak utworzoną galerię można podłączyć do serwisu na kilka sposobów: 

a) galeria wyświetlana po wybraniu zakładki w menu.  
Tworząc zakładkę w strukturze (główne->struktura) należy wybrać 
typ menu „galerie” oraz wskazać odpowiedni katalog galerii 
(zaznaczone na rysunku 26) 

b) odnośnik do galerii w treści strony - wstawienie odnośnika odbywa 
się poprzez wskazanie odpowiedniego linku w edytorze z listy 
wyświetlanej pod ikoną „Wstaw/edytuj link” 

c) galeria wyświetlana pod informacją lub aktualnością (opisane  
w rozdziale 1.6.2.) 

 
 

 
Rysunek 26  - Dodanie galerii do struktury menu 
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2.9.  Goście 
ścieżka dostępu: moduły -> goście 
 
W module tym użytkownik panelu CMS administruje kontami gości. Gościem 
w aplikacji FSI nazywana jest osoba, która zapisuje swoje dane w portalu, a po 
zalogowaniu ma dostęp do treści wymagających uwierzytelnienia gościa.  
 

 

 
Rysunek 27 - Widok modułu „goście” 

 
 
 
 
Znaczenie ikon oznaczonych na rysunku 27: 

[1] „edytuj” – edycja danych gościa (użytkownika strony internetowej) 
[2] „zweryfikowany” – informacja czy użytkownik strony internetowej 

zakończył proces rejestracji tzn. czy potwierdził rejestrację wybierając 
odnośnik  otrzymany w mailu generowanym automatycznie przez 
system. 

[3] „zablokuj/odblokuj” – administrator aktywuje użytkowników którzy 
zakończyli proces rejestracji  

[4] „usuń” – usunięcie użytkownika  
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2.10.  Info 24 
ścieżka dostępu: moduły -> info 24 
 
W module tym użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania, usuwania 
i zmiany kolejności wyświetlanych informacji w pasku „Info24”. Informacje te 
mogą być odnośnikami do innych stron.  
 
 
2.11. Komentuj artykuł 
ścieżka dostępu: moduły -> komentuj artykuł 
 
Moduł pozwala na edycję, blokowanie oraz usuwanie komentarzy do artykułów 
znajdujących się na stronie internetowej FSI. Umożliwia również dodanie 
komentarza przez administratora.  
Z rozwijanego menu należy wybrać artykuł, który ma być skomentowany. 
 
 
2.12. Książka teleadresowa 
ścieżka dostępu: moduły -> książka teleadresowa 
 
Moduł umożliwiający stworzenie bazy książki telefonicznej. 
 

 
Rysunek 28 - Moduł „książka teleadresowa” 

 
 
2.13.  Księga gości 
ścieżka dostępu: moduły -> księga gości 
 
Moduł pozwala na edytowanie, blokowanie, nadawanie statusu aktywny, 
nieaktywny wpisom dokonywanym w księdze gości zamieszczonej na stronie. 
Posiada funkcjonalność podobną do opisanej w module „komentuj artykuł”. 
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Rysunek 29 - Edycja wpisu w "księdze gości" 

 
2.14. Księga kondolencyjna 
ścieżka dostępu: moduły -> księga kondolencyjna 
 
Moduł umożliwia prowadzenie księgi kondolencyjnej. 
 

 
Rysunek 30 - Moduł „księga kondolencyjna” 
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2.15.  Lista subskrybentów 
ścieżka dostępu: moduły -> lista subskrybentów 
 
Pozwala na edycję adresów mailowych osób, które dopisały się do listy 
subskrybentów znajdującej się w Firmowym Serwisie Internetowym. Moduł 
umożliwia dodawanie, edycję, zmianę statusu oraz usuwanie adresów e-mail. 
 

 
Rysunek 31 - Moduł "Lista subskrybentów" – dodanie nowego wpisu 

 
 
2.16. Nieruchomości 
ścieżka dostępu: moduły -> nieruchomości 
 
Moduł umożliwia stworzenie bazy nieruchomości. Pozwala na dodawanie, 
usuwanie i edycję poszczególnych wpisów. 

 
Rysunek 32 - Moduł „Nieruchomości” – dodanie nowego wpisu 



 
S t r o n a  | 33 

Uwaga! 
Pola „typ” i „rodzaj” (rysunek 32) nieruchomości definiowane są według 
wskazań Klienta w momencie aktywowania modułu w firmie INTERmedi@. 
 
 
2.17. Ogłoszenia 
ścieżka dostępu: moduły -> ogłoszenia 
 
Moduł umożliwiający stworzenie ogłoszeń w serwisie internetowym. Ogłoszenia 
mogą być wszelkiego typu. Moduł umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie 
kolejnych wpisów ogłoszeń. 
 
Uwaga! 
Pola „typ” i „dział”, podobnie jak w module „Nieruchomości” definiowane są 
według wskazań Klienta w momencie aktywowania modułu w firmie 
INTERmedi@. 
 
 
2.18.  Okno POP-UP 
ścieżka dostępu: moduły -> okno pop-up 
 
„Okno pop-up” to okno przekazujące treści informacyjne lub reklamowe – 
zazwyczaj jest odnośnikiem do innej strony. W module tym można 
edytować/dodawać kolejne wiadomości, które będą pojawiać się w oknie pop-up  
na stronie FSI. 

 
Rysunek 33 - Utworzenie nowego okna pop-up 
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Utworzenie nowego okna pop-up na stronie internetowej (rysunek 33): 
[1] „status” - określa czy baner ma być aktywny (widoczny) na stronie 

zewnętrznej 
[2] „wyświetlanie”: 

 „wyświetlaj tylko za pierwszym razem” – okno będzie 
wyświetlone tylko przy pierwszym wywołaniu strony 

 „wyświetlaj na wszystkich stronach” – okno będzie wyświetlane 
na wszystkich stronach portalu 

 „przeźroczystość okna” – ustawienie stopnia przezroczystości 
okna pop-up w procentach 

[3] „automatyczne przewijanie” – w sekcji tej użytkownik może ustawić 
czy treść w oknie pop-up ma być przewijana oraz szybkość przewijania 

[4] „położenie okna” – w tej części należy ustawić położenie okna 
względem przeglądarki oraz wymiary i przesunięcie okna 
„Stała pozycja okna” – po wybraniu tej opcji okno pop-up pozostaje na 
ekranie mimo przewijania strony (jest zawsze widoczne do momentu 
jego zamknięcia przez użytkownika) 
„Kolejność wyświetlania” – opcja ta określa kolejność nakładania 
kolejnych okien pop-up (okno z numerem jeden wyświetlane jest na 
samym wierzchu) 

[5] „tytuł i treść” – w tej części należy wprowadzić tytuł i treść baneru 
[6] „zapisz” – przycisk służy do zapisania wyników pracy 

 
 
2.19.  Pytanie do 
ścieżka dostępu: moduły -> pytanie do 
 
W module „Pytanie do” wyświetlana jest lista wszystkich pytań zadanych przez 
użytkowników strony FSI. W panelu CMS dostępne są opcje: 

 „edycja” – daje możliwość edycji pytania oraz udzielenia odpowiedzi na 
zadane pytanie 

 „zablokuj" – daje możliwość zablokowania lub odblokowania pytania 

 „usuń” – usunięcie pytania 
 
Moduł pozwala również na dodanie własnego pytania i odpowiedzi. Informacja  
o nowym pytaniu zadanym na stronie FSI wysyłana jest automatycznie na adres 
email administratorów serwisu (adresy podane w sekcji „użytkownicy”). 
  
2.20.  Schematy graficzne 
ścieżka dostępu: moduły -> schematy graficzne 
 
Moduł umożliwia zmianę wyglądu serwisu internetowego poprzez utworzenie 
dodatkowych szablonów graficznych strony internetowej. Szablony tworzone są 
na podstawie bazowego projektu graficznego. Administrator panelu CMS 
otrzymuje  narzędzie do modyfikacji stylów CSS, grafiki (za pomocą 
zewnętrznych aplikacji), zdjęć w animacji flash (za pomocą zewnętrznych 
aplikacji). 
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Sposób tworzenia szablonu: 
 

1) W rozdziale „moduły” -> „katalogi” dodajemy katalog dla schematów 
graficznych wskazując jako nadrzędny jeden z następujących folderów: 
css, grafika lub flash. Po zatwierdzeniu operacji system CMS 
przekopiuje pliki do w/w katalogów z lokalizacji bazowej 

2) W rozdziale „moduły” -> „schematy graficzne” tworzymy schemat za 
pomocą ikony  podając jego nazwę w polu „nazwa” i zatwierdzając 
przyciskiem „dodaj” 

 
Po dodaniu nowego schematu należy przystąpić do edycji poszczególnych 
elementów serwisu internetowego. Elementy graficzne i zdjęcia wykorzystane  
w projekcie strony można edytować w dowolnych programach graficznych np. 
Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Gimp itp. Edycja CSS i pozostałych 
parametrów została opisana w dalszej części.  

Rysunek 34 – Widok listy schematów 
 
 

Znaczenie ikon związanych z listą schematów (rysunek 34): 

  Podgląd wybranego schematu graficznego. Wymaga uaktywnienia 
szablonu 

  Ustawianie schematu domyślnego. System pozwala ustawić jeden 

domyślny schemat graficzny symbolizowany ikoną  

 Udostępnianie  lub nieudostępnianie  możliwości zmiany 
schematów graficznych przez użytkownika strony 

 Uruchomienie edycji schematu  

 Zablokowanie  lub odblokowanie schematu  

 Usunięcie wybranego schematu graficznego  
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Rysunek 35 – Okno edycji schematu graficznego 
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 Opis opcji dostępnych w oknie „schematy graficzne” (rysunek 35): 
a) nazwy wyświetlanej na stronie internetowej 
b) katalogu głównego schematu (z wcześniej utworzonych w dziale 

katalogi) 
c) statusu schematu 
d) opcji wskazującej, czy dany schemat ma być domyślnym szablonem 

portalu internetowego 
e) wskazania okresu, w jakim ma funkcjonować schemat graficzny; ta 

opcja pozwala na tworzenie harmonogramu schematów np. 
schemat wiosenny – letni – jesienny – zimowy 

f) opcji określającej, czy schemat pojawi się na liście dostępnych dla 
użytkowników serwisu 

g) uruchomienia dodatkowych efektów np. wersji czarno-białej zdjęć, 
kiru żałobnego 

h) wskazania ważności (w dniach) pliku cookie po stronie przeglądarki 
internetowej użytkownika; ta opcja ma związek z przywróceniem 
ostatnio zapamiętanego schematu przez przeglądarkę internetową 
użytkownika po powtórnym odwiedzeniu strony 

 
W dalszej części  wyświetlone są pliki z katalogów css i grafika. Edycja arkuszy 
stylów CSS jest identyczna jak w module „Style” CSS (Dział 2.24).  

Pliki z obu katalogów można pobrać klikając ikonę . 
 
Edycja zdjęć w animacji flash polega na dodaniu lub usunięciu zdjęć wcześniej 
przygotowanych i wysłanych za pomocą modułu „pliki” do właściwych 
podkatalogów w folderze „flash”. 
 
Udostępnienie możliwości zmiany szablonów graficznych na stronie internetowej 
odbywa się poprzez dodanie nowej strony w module „Struktura menu” 
wskazując pole „typ menu” na „schematy graficzne”. Warunkiem udostępnienia 
schematu jest jego uaktywnienie i włączenie opcji „zezwalaj na wyświetlanie 
schematu na stronie”. 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 36 - Przykładowe okno zmiany schematów graficznych dostępne na 
stronie internetowej 
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2.21. SIOS 
ścieżka dostępu: moduły -> SIOS 
 
Moduł pozwala na prowadzenie Systemu Informacji o Środowisku (SIOS). System 
SIOS to publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, wykonany w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Środowiska. Oprócz możliwości edycyjnych dostępna jest również pełna 
funkcjonalność przeglądania i wyszukiwania informacji oraz ich wydruków. 
Użytkownik ma możliwość tworzenia, usuwania i edycji kart dla poszczególnych 
typów formularzy. 
 

 
Rysunek 37 - Moduł „SIOS” 

 
 
2.22. SMS 
ścieżka dostępu: moduły -> SMS 
 
Moduł umożliwia stworzenie bazy numerów i prowadzenie grupowej wysyłki 
smsów. Jest to część aplikacji SMSnet, dostępnej pod adresem 
www.smsnet.gsm.pl. 
 
Dodanie nowego wpisu do bazy numerów można dokonać na stronie internetowej 
lub w panelu administracyjnym (jak na rysunkach 38 i 39). 

http://www.smsnet.gsm.pl/
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Rysunek 38 - Moduł „SMS” widoczny na stronie internetowej FSI 

 

 
Rysunek 39 - Dodanie nowego odbiorcy w panelu administracyjnym CMS 
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Rysunek 40 - Sporządzenie wiadomości SMS 

  
 
Aby wysłać wiadomość do odbiorców należy użyć przycisku „utwórz wiadomość” 
(nr 3 na rysunku 39), a następnie wpisać treść wiadomości i wysłać używając 
przycisku „wyślij” (jak na rysunku 40). Wiadomość będzie wysłana do wszystkich 
aktywnych odbiorców. 
 
 
2.23.  Sondy 
ścieżka dostępu: moduły -> sondy 
 
Moduł pozwala na tworzenie i edytowanie internetowych sondaży. Do zadanego 
pytania można utworzyć maksymalnie 10 możliwych odpowiedzi (rysunek 41). 

 
Rysunek 41 - Widok edycji sondy 
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2.24. Style 
ścieżka dostępu: moduły -> style 
 

 
Rysunek 42 - Moduł „style” 

 
 
Moduł pozwala na edycję arkuszy styli CSS, dzięki temu administrator ma wpływ 
na sposób wyświetlania przez przeglądarkę internetową zawartości wybranego 
segmentu portalu FSI. Edycja poszczególnych elementów wykonywana jest 
w języku CSS, w związku z tym konieczna jest znajomość podstaw składni tego 
języka. 
 

 
Rysunek 43 - Edycja CSS 
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3. Dodatki 
 
 
3.1. Informacje o serwisie 
ścieżka dostępu: dodatki -> informacje o serwisie 
 
Dodatek ten zawiera informacje o rozmieszczeniu poszczególnych sekcji serwisu. 
Określone są też maksymalne wartości dla rozmiarów grafik poszczególnych 
części struktury FSI (rysunek 44). 

 
Rysunek 44 - Informacje o serwisie 

 
 
3.2. Pomoc 
ścieżka dostępu: dodatki -> pomoc 
 
Cyfrowa wersja instrukcji obsługi w formacie PDF do odczytu lub pobrania. 
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3.3. Statystyki 
ścieżka dostępu: dodatki -> statystyki 
 
W zakładce „statystyki” (rysunek 45) widoczne są dwie sekcje: „statystyki 
serwera” i „logi serwera”. W pierwszej części dostępny jest odnośnik do 
statystyk analitycznych serwera (adres ten można również wywołać wpisując po 
nazwie własnej domeny „/_stats”), w których użytkownik może analizować 
m.in. takie elementy jak ilość wywołań, pobranych plików, stron, unikalnych 
wizyt itd. z okresu ostatnich 12 miesięcy (rysunek 46). 
W drugiej części znajdują się odnośniki do plików logów, w których znajdują się 
informacje o wszystkich operacjach wykonanych w panelu CMS. 
 

 
Rysunek 45 – Zakładka „statystyki 

 
Rysunek 46 – Statystyki analityczne 
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3.4. Streaming 
ścieżka dostępu: dodatki  ->  streaming 
 
Streaming to możliwość przesyłania strumienia wideo przez Internet.  
Do realizacji usługi można wykorzystać szeroki wachlarz metod. W niniejszym 
rozwiązaniu została wykorzystana aplikacja Expression Encoder 4 firmy Microsoft 
(program można bezpłatnie pobrać z www.microsoft.com/expression/try-it),  
a do prawidłowego działania usługi konieczne jest również zainstalowanie 
pakietu Microsoft.NET Framework 4). Expression Encoder jest zaawansowanym 
narzędziem do kodowania oraz transmisji na żywo audio i wideo. Wysłane za 
pośrednictwem streamingu materiały można odtwarzać zarówno w przeglądarce 
internetowej, jak i w programach typu Windows Media Player, a nawet na 
urządzeniach przenośnych.  
 
Aby rozpocząć korzystanie z usługi należy uzyskać login i hasło potrzebne do 
przesyłania danych do punktu publikacji (Publishing Point - miejsce, do którego 
można przesłać dane, i z którego można je odbierać). W tym celu należy 
skontaktować się z firmą INTERmedi@. 
 
Przykładowe dane potrzebne do uruchomienia streamingu: 
Serwer: http://81.219.55.82 
Publishing Point: nazwa_punktu1 
Port: 8080 
Login: login1 
Hasło: haslo1 

 

Po uruchomieniu programu Microsoft Expression Encoder 4 należy wybrać opcje 
opisane kolejno na rysunku 47: 

 
1. funkcję Live Broadcasting Project oraz strumień: 

Output: Streaming --> Publishing Point --> Location --> 
http://81.219.55.82:8080/nazwa_punktu - na wskazany wyżej 
adres są wysyłane dane, natomiast przesłane pliki są odtwarzane 
pod adresem mms://81.219.55.82/nazwa_punktu. 

2. aby dodać materiał, w zależności od źródła należy wybrać „Add  
a File Source” (aby dodać plik z dysku) lub „Add a Live Source” 
(jeżeli chcemy dodać plik przesyłany na żywo) 

3. sygnał wejścia „Cue” - w lewym górnym rogu miniatury dodanego 
pliku 

4. „Start” w celu rozpoczęcia wysyłania materiału 
 
 

                                                 
1 parametry nadawane przez INTERmedi@ po uzgodnieniu z Klientem 

http://www.microsoft.com/expression/try-it
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Rysunek 47 - Widok dodawania materiału 
 
W celu archiwizacji materiału (dotyczy plików przesyłanych na żywo), należy 
wybrać File Archive i wskazać miejsce na dysku lokalnym, gdzie materiał ma być 
zapisany. 
 
Istnieje również możliwość oglądania filmu bezpośrednio z komputera 
kodującego materiał video: Streaming --> Broadcast --> Port (należy wskazać 
numer portu oraz ilość jednoczesnych połączeń). 
 
 
UWAGA! 
Podczas udostępniania materiału wideo w Internecie, serwer nie tworzy pliku do 
późniejszego wykorzystania. Umieszczanie i udostępnianie filmów w sieci może 
wymagać konfiguracji firewalla. 
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III.  Edytor treści 
 
Edytor treści jest wykorzystywany w menu typu aktualności i informacje oraz  
w modułach POP-UP i banery (w modułach występuje wersja uproszczona 
edytora). 
 

 
Rysunek 48 - Pasek edytora treści 

 
 

 
Edytor treści, oprócz standardowych opcji (formatowanie tekstu, 
wypunktowania, wyrównania, wcięcia, tabele, szukanie i zamiana) spotykanych 
w większości edytorów, takich jak Word, OpenOffice, umożliwia także osadzanie 
na stronie odnośników, obrazów i multimediów oraz filtrowanie treści w celu 
uzyskania optymalnego kodu HTML.  
 
 
Znaczenie ikon związanych z kopiowaniem tekstu z zewnętrznych edytorów 
(rysunek 48): 
 

[1] „Wklej jako Zwykły Tekst”  - wkleja skopiowane dane jako tekst 
z pominięciem formatowania 

[2] „Wklej z Worda” - wkleja skopiowane dane usuwając znaczniki, które 
nie są zgodne ze specyfikacją W3C HTML 4.01 

[3] „Filtruj” - filtruje tekst już wprowadzony usuwając znaczniki, które nie 
są zgodne ze specyfikacją W3C HTML 4.01 oraz wszystkie style 
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Uwaga!  
Po wykonaniu operacji „Wklej jako Zwykły Tekst” lub „Wklej z Worda” 
zaleca się dodatkowo użyć opcji „Filtruj”. 
 

 
Wstawianie obiektów: 
 

[4] „Wstaw / edytuj obraz” umożliwia wstawienie na stronie obrazka 
w formacie jpg, gif, png. W zakładce „ogólny” użytkownik może dodać 
obrazek z innego serwisu (opcja „URL obrazka”) lub wybrać jeden 
z listy obrazków (opcja „Lista obrazków”). W zakładce „prezentacja” 
użytkownik może ustawić wyrównanie, rozmiar, odstęp, obramowanie 
i styl obrazka. 

[5] „Wstaw / edytuj link” umożliwia (po zaznaczeniu tekstu lub elementu 
graficznego) wstawienie odnośnika do zewnętrznej strony, elementu 
wewnątrz serwisu lub do galerii, a także okna POP-UP (niezwiązanego 
z modułem POP-UP) 

[6] „Wstaw / edytuj media” umożliwia osadzenie na stronie obiektów typu 
Flash, Windows Media, QuickTime, Shockwave, RealPlayer oraz 
wybranie atrybutów odtwarzania (wielkość, automatyczne 
rozpoczynanie, zapętlanie, położenie, jakość obrazu, głośność itp.), 
dostępnych w zakładce „zaawansowane”. 

 
 
Opis innych wybranych ikon edytora: 

[7] „Edytuj źródło HTML”– umożliwia edycję kodu HTML tworzonej strony 
[8] „Pełny ekran” – powiększenie okna edycyjnego do rozmiarów pełnego      

ekranu 
[9] „Podgląd” – włącza podgląd tworzonej strony 
[10] „Wstaw / edytuj Anchor” – umożliwia tworzenie zakotwiczenia 
[11] „Wstaw datę” – umożliwia wstawienie daty 
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IV. Najczęściej wykorzystywane funkcje aplikacji 
 
 
1. Utworzenie nowej pozycji menu 
 
KROK I  
W pierwszym kroku należy wybrać zakładkę „struktura” w menu głównym, 
następnie wybrać menu nadrzędne (np. „menu polskie - lewa strona”), 
a następnie kliknąć przycisk „dodaj” jak na rysunku 49. 
 

 
Rysunek 49 - Nowa zakładka menu 

 
 
KROK II 
W kroku drugim należy wypełnić poszczególne pola formularza (rysunek 50): 

 
Rysunek 50 - Nowa zakładka menu 

 
a) typ menu – w tym polu należy wybrać jakiego typu treści będą 

prezentowane na danej stronie. Użytkownik ma m.in. do wyboru: 
aktualności, informacje, odnośnik, galerie, baza firm, CV, e-kartki, 
formularze i wiele innych (w zależności od wykupionych modułów) 

b) nazwa menu – nazwa zakładki, która będzie prezentowana na stronie 
internetowej 
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c) logo – w tym polu można wybrać plik graficzny (JPG, PNG, GIF), który 
zostanie wyświetlony na stronie internetowej zamiast nazwy menu 

d) katalog galerii – w przypadku wyboru menu typu „galerie” w tym polu 
należy wybrać katalog, z którego będą odczytywane fotografie 

e) odnośnik – umożliwia stworzenie odnośnika do innej strony. 
W przypadku wyboru menu typu „odnośnik” należy wpisać adres do 
zewnętrznej lub wewnętrznej strony internetowej (aby strona 
otworzyła się w nowym oknie przeglądarki, adres winien się 
rozpoczynać od http://) 

f) menu nadrzędne – w tym polu należy wybrać zakładkę menu, która 
będzie nadrzędna dla edytowanej zakładki 

g) pozycja – pozycja, na której ma się znaleźć edytowana zakładka 
w strukturze menu 

h) wymaga zalogowania – określa, czy treść zakładki na stronie 
internetowej ma być dostępna po zalogowaniu 

i) komentarze do aktualności – określa, czy użytkownicy strony 
internetowej mają dostęp do dodawania komentarzy pod treścią 
aktualności (współpracuje wyłącznie z menu typu „aktualności”) 

j) publikuj na stronie WAP – określa, czy strona internetowa ma być 
prezentowana również na stronie WAP, za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych 

k) status – włącza lub wyłącza element menu na stronie internetowej.  
 
Po właściwym wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać przycisk „dodaj” 
(zaznaczony na rysunku 50). 
 
Właściwe dodanie pozycji menu zakończone jest komunikatem „Modyfikacja 
zakończona sukcesem”, a dana pozycja widoczna jest w strukturze (jak na 
rysunkach 51 i 52). 
 

 
Rysunek 51 - Widok po dodaniu nowej zakładki menu 
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Rysunek 52 - Widok na stronie internetowej po dodaniu nowej zakładki menu 

 
 
2. Dodanie aktualności ze zdjęciem i galerią 
 
KROK I – wczytanie zdjęcia 
 
Do wcześniej utworzonego katalogu (tworzenie katalogu opisano w pkt. 1.7.1)  
w pierwszym kroku należy wczytać pliki graficzne, które będą dołączone do 
aktualności. 
 

1) W celu dodania plików należy kliknąć ikonę „dodaj plik”   w zakładce 
„pliki” znajdującej się w menu głównym (rysunek 53). 

 

 
Rysunek 53 - Dodaj plik 
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2) Następnie należy kolejno (rysunek 54): 
 

[1] kliknąć zakładkę „wybierz pliki” i wybrać właściwe pliki z dysku 
[2] wybrać do którego katalogu mają być wczytane pliki  
[3] w przypadku plików graficznych należy zaznaczyć czy system ma 

automatycznie pomniejszać oryginalne obrazy oraz czy ma tworzyć 
miniaturki w podkatalogu „mini”  

[4] kliknąć przycisk „wyślij” 
[5] czekać aż wszystkie paski postępu wysyłania będą zielone 
[6] odświeżyć listę plików (nr 6 na rysunku 54) 

 

 
Rysunek 54 - Dodanie nowego pliku 

 
Przesłane pliki są widoczne po odświeżeniu i ponownym wejściu w zakładkę 
„pliki” i kliknięciu ikony „rozwiń” przy danym katalogu. 
 
Uwaga! 
Należy pamiętać o odświeżeniu listy plików, aby zamieścić je na stronie. 
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KROK II - dodanie aktualności 
 
 
1. Utworzenie nowej aktualności w menu 
 
Należy przejść do zakładki „struktura”, a następnie do listy aktualności (nr 2 na 
rysunku 55). 
 

 
Rysunek 55 - Dodanie nowej aktualności 

 
 
 
W następnym oknie należy użyć przycisku „dodaj” (rysunek 56). 
 

 
Rysunek 56 - Dodanie nowej aktualności 
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W kolejnym oknie należy wypełnić informacje dotyczące aktualności 
(rysunek 57). 
 

 
Rysunek 57 - Dodanie aktualności 

 
 
Poniżej opisano znaczenie sekcji zaznaczonych na rysunku 57: 

[1] „publikacja” – w tym polu należy ustalić datę od kiedy aktualności ma 
myć wyświetlana na stronie internetowej i data przeniesienia do 
archiwum („do”) 

[2] „status” – włącza lub wyłącza aktualność na stronie internetowej 
[3] „kalendarz imprez” – w tym polu należy wprowadzić od jakiej daty i 

przez ile dni ma być aktywny odnośnik do danej aktualności w 
kalendarzu imprez 

[4] „roześlij do subskrybentów” – w tym polu należy określić czy aktualność 
ma być rozesłana mailowo do subskrybentów 

[5] „ikona” – jeśli na liście aktualności obok ma być wyświetlona grafika 
należy ją wybrać z listy. Podgląd ikon jest obok listy wyboru (na 
rysunku 57 - przedstawiono ikonę BIP) 

[6] „tytuł” – w polu tym należy wpisać tytuł aktualności 
[7] „skrót” – informacja pod tytułem, która określa w skrócie treść 

aktualności 
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[8] „podpis” – imię i nazwisko autora aktualności. To pole system 
automatycznie uzupełnia danymi zalogowanego użytkownika 

[9] „treść” – okno do umieszczania treści aktualności (szczegółowo opisane 
w pkt. III) 

 
2. Wprowadzenie treści aktualności 
 

 
Rysunek 58 - Wprowadzenie treści aktualności 

 
Treść aktualności należy wprowadzić w oknie edytora. Podczas edycji 
użytecznych będzie kilka opcji opisanych poniżej: 

[1] „Wklej z Worda” lub „Wklej jako Zwykły Tekst” – jeżeli treść ma być 
przekopiowana z zewnętrznego edytora należy użyć tej opcji, aby treści 
prezentowane na stronie internetowej były właściwie sformatowane. Po 
tej operacji należy użyć przycisku „filtruj” (oznaczony nr 3 na rysunku 
58) 

[2] „wstaw/edytuj obraz” – opcji należy użyć aby do treści aktualności 
dodać zdjęcie lub grafikę. Zdjęcie musi być wcześniej wczytane 
zgodnie z procedura opisaną w kroku I 

[5] „dołączona galeria” – umożliwia dołączanie wcześniej stworzonej 
galerii, która będzie prezentowana pod aktualnością (sposób tworzenia 
galerii został opisany w punkcie 2.8 „Galerie”) 

[7] „podgląd” – włącza podgląd aktualności 
[8] „zapisz” – zapisuje bieżącą wersję aktualności 
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